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Convite para Audiência Pública
AVISO DE LEILÃO
RUY WALTER BALDISSERA, Leiloeiro Oﬁcial, venderá
em Leilão Judicial, no processo nº 067.09.006647-9, onde ﬁgura como
Exequente: SICOOB São Miguel e Executados Fecularia São Miguel
S/A, Astor Kist, Davi Cavalli e Gregório Pelagio Gimenez Ferreira.

Audiência pública de avaliação e aprovação da Lei de diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2014 do município de Guaraciaba
do município de Guaraciaba/SC, a qual será realizada no próximo dia 01 de
Novembro de 2013, às
14h, tendo como local o
Centro De Multiplo Uso
Armando Domingos Montagna, ao lado da Prefeitura Municipal.
Um dos pilares de sustentação da Administração Pública é a transparência da gestão mediante
a participação popular.

Assim, sua presença na
audiência pública acima
mencionada é de extrema
importância pela oportu-

nidade do efetivo exercício da cidadania e colaboração com o Poder Público.

O Imóvel matricula sob nº 30.795 do CRI desta Comarca, sendo:
Parte do lote rural nº 30, com a área total de 200.000,00m², localizado em
Linha Cruzinha, Município de São Miguel do Oeste (SC). Contendo: 01
galpão pré-moldado em alvenaria, medindo 2.195,67m², com ampliação
de 258,60m²; 01 balança com área de 168m², com 01 pavimento,
contendo: gerencia, escritório cozinha e banheiro, estrutura em
alvenaria; 01 depósito com área construída de 224,57m², com 01
pavimento, estrutura de alvenaria; 01 oﬁcina, com 23,53m² de área
construída, com 01 pavimento, de alvenaria, teto em laje; Caldeira com
201,20m² de área construída, com 01 pavimento, de concreto; 01
depósito com 989,53m² de área construída, 01 pavimento, de alvenaria;
Reservatório de água, capacidade para 106m³, em aço carbono; Lagoas
de decantação, com área de 20.250m², encravado na terra. Valor R$
2.662.000,00 (Dois milhões e seiscentos e sessenta e dois mil Reais).”

Guaraciaba
m Cumprimento a tal
disposição legal, a
Administração Municipal
de Guaraciaba, Estado De
Santa Catarina, através do
presente convida Vossa
Senhoria e a população
em geral do Município
para participar da Audiência Pública, onde será avaliada e aprovada a Lei de
Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2014,

O leilão acontecerá nos dias 14 de outubro com Lanço não
inferior á avaliação e 29 de outubro (A quem mais der), no Fórum da
Comarca de São Miguel do Oeste (SC).

Unidade de saúde de Ouro Verde será entregue no sábado

Maiores informações no Fórum da Comarca, ou com o
Leiloeiro Oﬁcial, através do PABX: (49) 3323-4245. Site:
www.baldisseraleiloeiros.com.br

Vende-se: Renault Scenic RT 16v
2001/2001 - Prata
Ar- DH - Air Bag - VD - Trava - Som
R$ 14.000,00 Ligue: 49- 9997-3133

Vendo : Bicicleta elétrica em excelente
estado. Valor R$ 2.000, negociável.
Contato: (49) 991278-49
ou 9146-1427
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Guaraciaba
prefeitura de Guaraciaba, por intermédio
da Secretaria de Saúde,
fará, no sábado (26), a inauguração das obras de
reforma e adequação da
unidade de saúde da comunidade de linha Ouro Verde, no interior do município.
A unidade foi reforma-
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da depois de ter sido fechada pela Vigilância Sanitária, ainda no inicio do ano.
Conforme o vice-prefeito,
Vandecir Dorigon, à época, o local apresentava,
segundo a vigilância, sérios problemas sanitários e
estruturais. Devido a isso,
a prefeitura foi obrigada a
reformar e readequar o
local, com um investindo

de cerca de R$ 60 mil.
Foram aplicados recursos na pintura, adequação
de telhado, piso, banheiros, sala de atendimento
médico e odontológico,
aquisição de móveis e equipamentos. "Como gestores
públicos, temos a obrigação de dar condições adequadas aos proﬁssionais
que atuam em cada secre-

taria. Assim sendo, o setor
da saúde recebeu a atenção e investimentos necessários para atender ainda
melhor nossa população",
complementou Dorigon.
O evento de inauguração está marcado para às
10h, com a presença de
autoridades locais e regionais.

Saneamento

Viagens

Prefeitura inicia melhorias no interior

PL vai beneﬁciar terceira idade

Guaraciaba
prefeitura de Guaraciaba inicia, na próxima semana, a ediﬁcação de banheiros e melhorias sanitárias
para famílias de baixa renda. Serão 11 unidades, que
beneﬁciarão famílias da comunidade de Ouro Verde.
O convênio, no valor de R$ 103.481,55, foi ﬁrmado
com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com o
investimento de R$ 99.746,80 do Governo Federal e o
restante do município. Segundo o prefeito, Roque
Meneghini, as obras possibilitarão melhor qualidade de
vida às famílias e garantem um saneamento adequado.
A previsão de término das obras é para o mês de
dezembro.
Equipamentos
A prefeitura de Guaraciaba recebe, na sexta-feira
(25), dois novos equipamentos. Serão entregues uma
retroescavadeira e uma motoniveladora, que darão
suporte aos setores de Obras e Agricultura. As duas
máquinas são oriundas do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC2), do Governo Federal.

Guaraciaba
administração de Guaraciaba enviou, nesta semana, à Câmara de Vereadores, um Projeto de Lei (PL)
para criação de programa para a terceira idade. Segundo
o prefeito, Roque Meneghini, o projeto visa a criação do
Programa Cultura e Lazer para terceira idade, para a realização de passeios a pontos turísticos e culturais do estado e país, por meio de organização de roteiros e deslocamento de veículos, promovidos pelo Departamento de
Assistência ao Idoso do município. Meneghini explica
ainda, que o custeio das viagens será feito conforme a disponibilidade ﬁnanceira do município.
Para participar das viagens, o idoso deverá ser cadastrado no Departamento de Assistência Social.
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SENAI : Inscrições abertas para o curso de NR 11 Operador de Empilhadeira de Pequeno Porte.
Carga Horária de 16h. Período 09/11/2013 a
30/11/2013 Aulas das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Aulas aos Sábados. Ligue:(49)3631-1900

